
PITANJA ZA PONAVLJANJE I PROVJERU ZNANJA ZA 8. a I 8. b IZ GEOGRAFIJE 

Opća obilježja Hrvatske 

 

RH – srednjoeuropska i sredozemna zemlja 

1. Odredi i pokaži geografski smještaj i položaj Hrvatske na geografskoj karti Europe i Hrvatske. 

2. Obrazloži zašto je Hrvatska srednjoeuropska i sredozemna država. 

3. Navedi i pokaži na karti RH velike prirodne cjeline Hrvatske. Izdvoji najveću i najmanju po 

površini. 

4. Navedi tri kulturno – civilizacijska kruga i pokaži na karti na koji dio RH su utjecali. Navedi glavna 

obilježja tih triju krugova (narodi, vjere, jezici). 

5. Koje je godine RH stekla državnost, a kada međunarodno priznanje? Od koje je godine članica 

EU? 

6. Nabroji i opiši državne simbole RH. 

 

Prometno – geografski položaj Hrvatske 

7. Obrazloži pojam tranzita. 

8. Izdvoji dvije skupine prometnih pravaca. Nabroji tri uzdužna i tri poprečna pravca te ih pokaži na 

geografskoj karti.  

9. Navesti koje dijelove Europe i države povezuju pojedini prometni pravci. 

10. Obrazloži važnost hrvatskoga praga za promet. 

11. Nabroji najvažnije pomorske, riječne i zračne luke i pokaži ih na geografskoj karti. Imenuj rijeke 

na kojima su se razvile riječne luke. 

12. Koja pomorska luka ostvaruje najveći robni promet? Kako se zove najveća putnička luka 

Hrvatske? Koja je hrvatska luka važna za BiH? 

 

Veličina, granice i oblik teritorija 

13. Navedi kopnenu površinu RH. Nabroji i na karti pokaži susjedne države. 

14. Opiši što prati svaka pojedina granica RH te ih pokaži na karti. Izdvoji najdužu i najkraću granicu. 

15. Objasni pojmove: obalno more, unutarnje morske vode, teritorijalno more i epikontinentalni 

pojas. Pokaži ih na karti. 

16. Opiši oblik Hrvatske. Koji su nedostaci takvog oblika? 

17. Opiši upravno – teritorijalnu podjelu RH. Navedi ime upravno – teritorijalne jedinice u kojoj živiš.  

 

Reljef Hrvatske 

18. Nabroji oblike reljefa u Nizinskoj Hrvatskoj. 

19. Što su poloji? Kakvo je njihovo gospodarsko značenje? Nabroji i na karti pokaži primjere poloja. 

20. Kakvo je gospodarsko značenje riječnih terasa? 



21. Kako su nastale lesne zaravni? Kakvo je njihovo gospodarsko značenje? Nabroji i na karti pokaži 

primjere lesnih zaravni. 

22. Objasni posebnost Đurđevačkih pijesaka i pokaži ih na karti. 

23. Objasni pojmove prisojna i osojna strana pobrđa. Koja je od njih gospodarski važnija i zašto? 

24. Nabroji i na karti pokaži primjere pobrđa u NH. 

25. Nabroji i na karti pokaži primjere sredogorja u NH. Izdvoji tri vrha iznad 1000 m n.v. i pokaži ih na 

karti. 

26. Zašto reljef GH i PH ima krška obilježja?  

27. Navedi obilježja polja u kršu. Koje je njihovo gospodarsko značenje? Nabroji i na karti pokaži 

primjere polja u kršu u GH i PH. 

28. Na karti pokaži primjere krških zaravni. 

29. Nabroji i na karti pokaži primjere flišnih pobrđa i udolina. Kakvo je njihovo gospodarsko 

značenje? 

30. Nabroji i na karti pokaži primjere sredogorja u GH i PH. 

31. Nabroji i na karti pokaži primjere planina u GH i PH. Kojem planinskom sustavu pripadaju 

navedene planine? 

32. Koja je planina najviša, a koja najveća? 

33. Objasni pojmove transgresija  i dalmatinski tip obale. 

 

Klima Hrvatske 

34. Koji klimatski čimbenici utječu na klimu Hrvatske? 

35. Opiši kako se kreću temperature u pojedinim regijama RH. Što je insolacija? 

36. Objasni pojavu temperaturnog obrata (inverzije). 

37. Opiši kako se kreću padaline u pojedinim regijama RH.  

38. Koja se tri povremena vjetra pojavljuju u PH? Izdvoji obilježja svakog pojedinog vjetra. 

39. Koji su glavni klimatski modifikatori u svakoj pojedinoj regiji RH. 

40. Izdvoji tipove klime koji su rašireni u svakoj pojedinoj regiji RH. 

41. Zašto su na istoku Nizinske Hrvatske ljeta toplija, a zime hladnije? 

 

 


